
 

 

Mededelingen van de Vrije School Peelland 

 

 

 

 

                               

Agenda:   9 september – vrijdag 13 september 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

ouderavond kleuters, 

20.00 uur 

studiedag,  

groep 3 t/m 8

inloopochtend,  

9.00 – 11.00 uur 

 

ouderavond groep 4, 

20.00 uur 

 

 

Vooruitblik komende weken   (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur) 

maandag 16 september – vrijdag 20 september maandag 23 september – vrijdag 27 september 

ma 16 sept.  MR-bijeenkomst, 19.30 uur 

wo 18 sept.  ouderavond groep 5, 20.00 uur 

vrij 20 sept.  Pallas studiedag, alle kinderen vrij     

 

do 26 sept.  schoolfotograaf 

vrij 27 sept.  Sint Michaelfeest 

 

 

 
 

 

 

 

Studiedag 
 

Woensdag 11 september is een studiedag voor groep 3 t/m 8. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben deze dag geen school.  

De kinderen van groep 1 en 2 hebben deze dag gewoon school. 

 

Vrijdag 20 september is een Pallas studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij. 
 

 

 

 

De schoolfotograaf 

 

Op donderdag 26 september komt de schoolfotograaf. 

De leerlingen worden onder schooltijd gefotografeerd.  

De broertje/zusje foto wordt gemaakt na schooltijd (na 14.30 uur). Ook broertjes/zusjes 

die niet op onze school zitten kunnen hiervoor meekomen. 

Wilt u per email, uiterlijk 19 september, via vsp@vrijeschoolpeelland.nl doorgeven of u 

interesse heeft voor de broertje/zusje foto zodat de fotograaf kan inschatten hoelang 

hij hier nodig zal zijn. 

 
 

 

 

 

Oproep werkgroep schoolfoto’s 

 

Inmiddels hebben 2 ouders zich aangemeld om te helpen, waarvoor hartelijk dank!!  

 

 

 

BoekenSnoeper 

 

De BoekenSnoeper is weer open vanaf woensdag 18 september 2019. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het BoekenSnoeper team 

 

 

   PeellandKoerier  
 

nr. 03 – 5 september 2019 
  

 

 

 
  

mailto:vsp@vrijeschoolpeelland.nl


 
 

 
 

 

Inloopochtend 
 

Donderdag 12 september tussen 9.00 – 11.00 uur. 

Voor nieuwe ouders of ouders die de school nog niet 

kennen is deze ochtend opgezet. Het betreft de 

kinderopvang (De Kindertuin) en de basisschool.  

Er is een informatiemoment en een rondleiding met een 

kijkje in de klassen. 
 

 

 Logboek groen speelplein 

 

       Wat is er deze week gebeurd? 

 

 

             
 

Puin is opgeruimd en de lijnen van borders en zandwallen zijn aangegeven. 

 

Het glas voor het speelschuurtje is verwijderd. 

 

 

  

 
 

 

 

Lezing AntropoSana Eindhoven  

 

AntropoSana Eindhoven (en omstreken) heeft op 3 oktober 2019 van  

20.00 tot 22.00 uur, weer een lezing op de planning staan. 

Deze keer het thema; "Auto-imuunziekte", door Guus van der Bie.  

 

Klik hier voor meer informatie. 
 

 

 
 

 

 

JibbPlus 

 

Sjors Sportief & Creatief gaat bijna van start! Klik hier voor meer informatie. 

 

 
 

 

Handbal clinics 

 

Dit schooljaar is er voor de kinderen van groep 3 t/m 8 de mogelijkheid om bij SV Swift 

deel te nemen aan het project “handbal clinics’’. Dit is een project om kinderen kennis 
te laten maken met handbal. Tevens wordt hier de motoriek van jonge kinderen 

gestimuleerd. Ook kunnen kinderen oefenen voor het handbaltoernooi dat in de 

herfstvakantie georganiseerd wordt.  

De lessen worden aangeboden door trainers van SV Swift in samenwerking met een 

buurtsportcoach en stagiaires van Jibb+. Klik hier voor meer informatie.  
 

 

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/09/AntropoSana-lezing-Guus-van-der-Bie-autoimuunziekten.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/09/Jibb-Sjorssportief-2019-2020-1.pdf
https://www.vrijeschoolpeelland.nl/wp-content/uploads/2019/09/Handbal-clinics-Jibb-Swift.pdf


 

 

 

Ondersteuning nodig?   bel 14 0492           
 

Wie zijn wij?  

Wij zijn het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor jullie namens alle gezins- en 

jongerencoaches van de gemeente Helmond.  

We bestaan uit een team van 5 medewerkers: Bilal Aazzaoui, Nicole Dekker, Lies Geurts, 

Wendy Bergman en Lenneke Roks. Wij zijn ervaren gezins- en jongerencoaches binnen 

de gemeente Helmond.  
 

Wat doen we?  

U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien, gedrag van kinderen 

en jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen hebben 

bijvoorbeeld betrekking op slapen, eten, regels, het bevorderen van wenselijk gedrag, 

nieuwe vaardigheden aanleren, omgaan met ongewenst gedrag, het versterken van de 

band of communicatie tussen ouders en kind/jeugdige, zelfstandig wonen etc. Naast 

bovengenoemde vragen kunt u ons benaderen voor andere vragen rondom zorg en 

ondersteuning.  

 

 

Bijvoorbeeld over het inschakelen van gespecialiseerde hulpverlening, gezondheid, 

geldproblemen, problemen rondom scheiding, mantelzorg, vervoer, rouw en ga zo 

maar door.  

 

Wij zorgen er voor dat uw vraag, als wij deze zelf niet kunnen beantwoorden, bij de 

juiste persoon terechtkomt.  

Mocht u graag in contact komen met een vraag, voor advies of om  ergens over sparren 

bel ons vooral!  
 

Vriendelijke groeten, 

Bilal Aazzaoui, Lies Geurts, Wendy Bergman, Nicole Dekker en Lenneke Roks 
 

Contactgegevens: 14-0492, toets optie 2,  vraag naar een gezins- en jongerencoach 

(ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur) Meer informatie? www.helmond.nl/socialeteams   

 

 

http://www.helmond.nl/socialeteams

